
 
PROUNI 2023 – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO – 1º SEMESTRE /2023  

MODALIDADE PRESENCIAL 
                    

Datas Eventos 

28/02 a 03/03 
Inscrição do estudante para participação do processo seletivo do PROUNI, exclusivamente pelo 

site: www.mec.gov.br/prouni , referente ao 1º Semestre/2023; 

07/03 
Divulgação pela internet no site: www.mec.gov.br/prouni da listagem dos candidatos pré-

selecionados na 1º Chamada, referente ao 1º Semestre/2023; 

07 a 16/03 

Os candidatos pré-selecionados na 1º Chamada, referente ao 1º Semestre/2023, deverão 

apresentar a documentação para a comprovação das informações prestadas na ficha de 

inscrição, no endereço -  Rua Isabel Schimidt, 349, Santo Amaro (veja mapa), de 2ª a 6ª feira, 

das 10h às 16h (vide relação de documentos) ou por meio virtual/eletrônico via 

https://form.jotform.com/UnisaProuni/2023 

20/03 

Divulgação do resultado do Processo Seletivo do PROUNI, 1° chamada, referente ao 1º 

Semestre/2023 pela internet, após as 18h00min horas, no site da Unisa, 

http://www.unisa.br/A-UNISA/Convenios-e-Parcerias/PROUNI-792. 

21/03 
Divulgação pela internet no site: www.mec.gov.br/prouni da listagem dos candidatos pré-

selecionados na 2º Chamada, referente ao 1º Semestre/2023. 

21/03 A 30/03 

 Os candidatos pré-selecionados para os Cursos Presenciais na 2º Chamada, referente ao 1º 

Semestre/2023, deverão apresentar a documentação para a comprovação das informações 

prestadas na ficha de inscrição, Local: Rua Isabel Schimidt, 349, Santo Amaro (veja mapa), de 2ª 

a 6ª feira, das 10h às 16h (vide relação de documentos) ou encaminhar por meio 

virtual/eletrônico via https://shortest.link/prouniunisa2023 

24 a 26/03 

Matrícula do Processo Seletivo do PROUNI, referente ao 1º Semestre/2023. 

CURSOS PRESENCIAS (exceto Medicina): Matrícula ONLINE, para candidatos APROVADOS na 

1ª CHAMADA, no site da Unisa, “Estude na Unisa, Resultados e Matrículas”, para ingresso nas 

Turmas de Janeiro/2023, referente 1º Semestre/2023. 

 http://w2.unisa.br/pls/prd/ps.buscacandidato_todosps_r?codPag=9019 

* Os candidatos aprovados condicionais, serão convocados via e-mail para entrega de 
documentos adicionais, conforme análise da Coordenação do PROUNI e não serão 
convocados para realização da matrícula nesta fase 
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28/03 

 

Início das aulas - Presencial: Para candidatos aprovados e matriculados na 1ª CHAMADA do 

Prouni 

03/04 

Divulgação do resultado do Processo Seletivo do PROUNI, 2° chamada, pela internet, após as 

18h00min horas, no site da Unisa, http://www.unisa.br/A-UNISA/Convenios-e-

Parcerias/PROUNI-792. 

05 e 06/04 

 
Inscrição do estudante para participação da Lista de Espera do PROUNI, exclusivamente pelo 
site: www.mec.gov.br/prouni , referente ao 1º Semestre/2023. 

10/04 
Divulgação pela internet no site: www.mec.gov.br/prouni da listagem dos candidatos pré-

selecionados na Lista de Espera, referente ao 1º Semestre/2023. 

10 a 19/04 

Os candidatos pré-selecionados na LISTA DE ESPERA, referente ao 1º Semestre/2023, deverão 

apresentar a documentação para a comprovação das informações prestadas na ficha de 

inscrição. 

 CURSOS PRESENCIAIS : sediados em São Paulo:  Local: Rua Isabel Schimidt, 349, Santo Amaro 

(veja mapa), de 2ª a 6ª feira, das 10h às 16h (vide relação de documentos) ou encaminhar por 

meio virtual/eletrônico via https://shortest.link/prouniunisa2023 

03/05 

Divulgação do resultado do Processo Seletivo do PROUNI, Lista de Espera, pela internet, após 

as 18h00min horas, no site da Unisa, http://www.unisa.br/A-UNISA/Convenios-e-

Parcerias/PROUNI-792. 

18 e 19/05 

Matrícula do Processo Seletivo do PROUNI na Unisa dos candidatos APROVADOS na 

1ª chamada, 2ª Chamada e Lista de Espera do PROUNI, referente ao 1º 

Semestre/2023, para ingresso no 2º semestre de 2023  

 CURSO DE MEDICINA: sediados em São Paulo:  Local: Rua Isabel Schimidt, 349, Santo Amaro 

(veja mapa), de 2ª a 6ª feira, das 10h às 16h (vide relação de documentos) 
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